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ใบสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โปรดกรอกรายละเอียดใหชัดเจน และใสเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความตองการของทาน 

รายละเอียดของผูสมัคร 

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)...............................................................................................................................................  

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................  

     เบอรติดตอ......................................E-mail...............................................................ID LINE.......................................... 

2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)...............................................................................................................................................  

     ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................................  

      เบอรติดตอ.....................................E-mail..............................................................ID LINE............................................  

 ชื่อผูประสานงาน …….………….……….เบอรติดตอ.................................................e-mail................................................. 

3. ชื่อสถานประกอบการ..............................................................ประเภทธุรกิจ (โปรดระบุ)............................................................... 

4. ทานเปนสมาชิก DEMSI CLUB ของสถาบันหรือไม      เปนสมาชิก NO......................................  ไมเปนสมาชิก 

5. สิ่งที่คาดหวังในการศึกษาดูงาน..................................................................................................................................... 

ทานทราบขาวสารหลักสูตรการอบรมจากแหลงใด 

 Website (ระบุ)........................................... 

 นสพ. (ระบุ)............................................... 

 ไปรษณีย 

 บุคคลแนะนํา 

 e-mail ของสถาบัน 

 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................... 

ขอมูลในการออกใบเสร็จ    (กรุณาพิมพหรือเขียนตัวบรรจง ใหครบถวนเพ่ือความถูกตองในการออกใบเสร็จรับเงิน) 

ชื่อ บุคคล กิจการ......................................................................เลขที่ผูเสียภาษี/บัตรประชาชน.................................... 

ที่อยู : เลขที่ .............................................. หมูที่ ............... หมูบาน .....................................................................................  

ซอย .............................................ถนน ….........................................................แขวง/ตําบล……..………………..…........….   

เขต/อําเภอ….…...........…….……………. จังหวัด…………………………... รหัสไปรษณีย…................................………....... 

    โปรด เลือกโปรแกรมที่สนใจ อยูหนาที ่3    
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โปรดใสเคร่ืองหมาย  ในชอง   ตามโปรแกรมท่ีทานสนใจ 
 

โปรแกรม วัน เดือน ป ราคา สมาชิก DEMSI 

1. เจาะโอกาสการคาอินโดจีน  ประเทศกัมพูชา 

 
1.1 สัมมนา เตรียมความพรอมกอนการ

ลงทุนในกัมพูชา 

26 พ.ค. 60 3,500 ลด 10% หรือใช Voucher 

เปนสวนลด 2,000 บาท 

 
1.2 ดูงาน  เสนทางที่ 1  

กรุงเทพฯ - พนมเปญ 

22 – 24 มิ.ย. 60 25,900 รับสวนลด 1,000 บาท หรือ

ใช Voucher เปนสวนลด

สูงสุด 3,000 บาท 
 

1.3 ดูงาน  เสนทางที่ 2  

กรุงเทพฯ - เสียมราฐ 

13 - 15 ก.ค. 60 24,900 

2. เจาะโอกาสการคาอินโดจีน  ประเทศเวียดนาม 

 
2.1 สัมมนา เตรียมความพรอมกอนการ

ลงทุนในเวียดนาม 

19 พ.ค. 60 3,500 ลด 10% หรือใช Voucher 

เปนสวนลด 1,000 บาท 

 
2.2 ดูงาน  เสนทางที่ 1  

กรุงเทพฯ - โฮจิมินห 

3 – 5 ส.ค. 60 24,900 รับสวนลด 1,000 บาท หรือ

ใช Voucher เปนสวนลด

สูงสุด 2,000 บาท 
 

2.3 ดูงาน  เสนทางที่ 2  

กรุงเทพฯ – ฮานอย 

17 – 19 ส.ค. 60 25,900 

3. เจาะโอกาสการคาอินโดจีน  ประเทศลาว 

 
3.1 สัมมนา เตรียมความพรอมกอนการ

ลงทุนในลาว 

21 ก.ค. 60 3,500 ลด 10% หรือใช Voucher 

เปนสวนลด 1,000 บาท 

 
3.2 ดูงาน  เสนทางที่ 1   

กรุงเทพฯ - จ.มุกดาหาร – สะหวันเขต 

26 – 28 ต.ค. 60 18,900 รับสวนลด 1,000 บาท หรือ

ใช Voucher เปนสวนลด

สูงสุด 2,000 บาท 

 

3.3 ดูงาน  เสนทางที่ 2   

กรุงเทพฯ – ชองเม็ก จ.อุบลราชธานี - 

(แขวงจําปาสัก และ แขวงสาละวัน) 

9 - 11 พ.ย. 60 20,900 

 

คาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน สามารถนําไปลดหยอนภาษีได 200% 
ตามเง่ือนไข พรบ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
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                         ชองทางการชําระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล ลาํดับที่ 363  

ของประกาศกระทรวงการคลัง ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 47(7 ) (ข ) จึงไมอยูในเกณฑท่ีตองถูก 

หักภาษี ณ ท่ีจาย 3%  

ในกรณีท่ีทานไมสามารถเขารวมอบรมได :  

กรุณาแจงเจาหนาที่ลวงหนากอนวันอบรม อยางนอย 15 วันทําการ โทร.09-2224-5634 ถึง 35 

0-2564-4000 ตอ 1222 เพื่อแจงใหกับผูสนใจทานอ่ืนไดเขารวมอบรมแทน มิฉะนั้น สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

คาธรรมเนียมการอบรม ในหลักสูตรน้ันๆ 

 
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงกําหนดการใดๆ สถาบันจะคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเปนหลัก  
 

 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี : ฝายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

โทรศัพท 02-564-4000 ตอ 1222 (พิชานัฐ), 2018 (พรณิตา) มือถือ 092-224-5634-35 

E-Mail:  bizboe@gmail.com, phichanat@ismed.or.th, ponnita@ismed.or.th 

 

 

สงใบสมัครมาท่ี 

E-mail :  bizboe@gmail.com  phichanat@ismed.or.th  ponnita@ismed.or.th        

หรือ Fax. 02-564-2737 

เจาหนาท่ีติดตอกลับ  

เพื่อยืนยันการเขารวมและแจงยอดการชําระคาธรรมเนียม 

 

ชําระคาธรรมเนียม 

ชื่อบัญชี มูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1. ธ.ทหารไทย    เลขท่ี  050-2-30234-2 

2. ธ.กรุงไทย      เลขท่ี 152-0-00227-0 

3. ธ.กสิกรไทย    เลขท่ี  178-2-92371-0 

สงหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมเพื่อดําเนินการออกใบเสร็จมาที่  

e-mail : :  bizboe@gmail.com  phichanat@ismed.or.th  ponnita@ismed.or.th 

 หรือ Fax. 02-564-2737 หรือ Line : bizboe 
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